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Endringer i retningslinjer og veileder for førerkort 

 
Til landets allmennleger 
 
 
Forskriftsendringer og veiledninger 
Det har de siste årene kommet flere endringer i helsekravene for førerkort.  
Helsedirektoratet har nå sett nærmere på noen helsekrav hvor det tidligere ikke er 
foretatt forskriftsendringer. De viktigste endringene som nå er gjort er i kap. 13 
Psykiske lidelser, kap. 16 Medikamenter og kap. 17 Rusmiddellidelser. Det er også 
foretatt noen endringer i kap. 12 Anfallslidelser og kap. 26 Førerkort med geografisk 
begrensning. De viktigste endringene er vedlagt. 
Endringene er innarbeidet i revidert utgave av IS-1348 Retningslinjer for 
fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. Denne er publisert på våre nettsider 
15.mars 2013, og har fått nytt publikasjonsnummer: IS-2070. 
Helsedirektoratet har igangsatt et prosjekt som skal gjennomgå hele feltet om 
helsekrav for førerett. Prosjektet vil blant annet resultere i en større revisjon av alt 
veiledningsmateriale.  
 IS-1437 «Legeveilederen», som har ligget på nettet, er trukket tilbake siden mye av 
teksten der ikke lenger er i samsvar med teksten i den reviderte veilederen. 
Alle som utferdiger helseattester for førerett må forholde seg til innholdet i revidert 
utgave av veilederen. 
 
Helseattestskjemaene 
Nye NA-0202-skjemaer har nå vært i bruk en tid. Det viktigste nye ved skjemaene er at 
legen for hver lidelse eller funksjon skal vurdere om helsekravet er oppfylt for den 
gruppen/klassen det søkes førerett for. Samlet konklusjon gis til slutt og etter at 
eventuelle spesialistuttalelser/vurderinger er innhentet. Merk at vanlig gyldighet i 
gruppe 1 (lavere klasser) nå er 15 år. Ved diabetes er det kortere maksimal gyldighet i 
alle klasser. Alle helseattester på gammelt skjema er ugyldig etter 1.juli 2013. 
 
Førerkort fra 75 år  
Endring iverksatt 19.1.2013 medfører at vanlig førerkort (gruppe 1) har maksimal 
gyldighet til fylte 75 år. Skjema NA-0202c er falt bort. For å få nytt førerkort må 
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vedkommende levere full helseattest NA-0202 (pluss ev. også diabetesattest NA-
0202b).  
Vi ber om at legen spesielt vurderer synsfunksjon, kognitive funksjoner og 
førlighet/koordinasjon. Dersom legen finner at vedkommende fyller helsekravene, 
krysses det av for dette i konklusjonen og legen anfører hvor lang gyldighetstid 
førerkortet skal ha. Dette skal normalt angis i hele år. Fra 75 år kan gyldighetstiden 
maksimalt være 3 år, fra fylte 78 år maksimalt 2 år. Hvis helsekravene ikke er oppfylt, 
kan vedkommende søke fylkesmannen om dispensasjon. Fylkesmannen skal være 
restriktiv med å gi slik dispensasjon. 
 
Inndragning av førerkort 
Når helsekravene ikke er oppfylt på langvarig basis (> 6 måneder), skal legen sende 
melding til fylkesmannen. Det er viktig at det gis fyldige medisinske opplysninger i 
meldingen slik at fylkesmannen slipper å innhente tilleggsinformasjon før politiet 
eventuelt tilrås å inndra førerkortet. 
Førerkort som er løpt ut/ikke lenger er gyldig, for eksempel fordi vedkommende har fylt 
75 år, skal ikke inndras. Et gyldig førerkort etter 75 år kan det imidlertid være aktuelt å 
inndra dersom det inntrer noe som gjør at helsekravet ikke lenger er oppfylt. 
 
Bilbelte 
Etter internasjonale og norske bestemmelser er det anledning til å gi fritak av 
helsemessige grunner for bruk av bilbelte. Bilbelter er ett av våre viktigste hjelpemidler 
for å redusere skader og død ved trafikkulykker. Etter Helsedirektoratets syn er det 
praktisk talt ingen helsefaglige grunner for å gi slikt fritak. For gravide for eksempel 
finnes det i dag spesielle tilpasninger for bilbelte. Et eventuelt fritak skal maksimalt gis 
to års gyldighet. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre 
fung. divisjonsdirektør 

Bente Moe  
                                                                                 avdelingsdirektør 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Vedlegg 

Hovedpoenger i revisjonen: 

Kap. 12: Ansvarlig behandlers vurdering er vesentlig, blant annet når det gjelder kjørekarens 
under nedtrapping av medisinering. Antiepileptika er tatt ut av medikamenttabellen i pkt. 16.4, 
fordi fordelene ved bruk er større enn ulempene, jf. omtalen av Kap. 16. 

Kap. 13: Det er funksjon ikke diagnose som er avgjørende. Det legges betydelig vekt på 
ansvarlig behandlers vurdering og anbefaling. Det må foreligge en forpliktende 
behandlingsplan for at det skal kunne gis dispensasjon. Ved første gangs dispensasjon , ved 
fornyelser dersom det er endringer i klasse eller helsetilstand og alltid ved de tyngre 
førerkortklasser skal behandlingsplanen  være utformet av psykiater eller psykologspesialist 

Kap. 16: Forbruk skal dokumenteres ved legens forskrivningsjournal. I tabellen er de fleste 
medikamentgruppene med få unntak tatt ut. Årsaken er at vi anser at brukere av eksempelvis 
antidepressiva, antiepileptika og antipsykotika forskrevet av lege, utgjør mindre risiko i 
trafikken når de tar sine medisiner enn når de ikke tar dem. For benzodiazepinene og lignende 
medikamenter, er grensene satt noe ned. 

Kap. 17: Rusmisbruk betegnes nå som rusmiddellidelse. Alkohollidelser er skadelig bruk av 
alkohol og/eller alkoholavhengighet. Tiden som kreves for å kunne gi dispensasjon respektive 
si at helseskravet er oppfylt, er justert og harmonisert mot kravene i LAR. Det heter nå … en 
lengre periode (normalt 1 år, minst 6 måneder), og søkeren … Et detaljert kontrollopplegg er 
skissert. Vilkår for dispensasjon er for de fleste fravær av alkoholmisbruk, ikke alltid 
totalavhold. 

Kap. 26: Sterke begrensninger i bruk av førerkort med geografisk begrensning. Innvilges bare i 
svært spesielle tilfeller 

 


